You can be the best by THE BEST.

Personal Accountability
WHY must be this course?

(ทำไมจึงต้ องเป็ นหลักสูตรนี ้?)

จิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเอง คือปัจจัยที่สำคัญต่อควำมสำเร็จขององค์กร หำกบุคลำกรทุกแผนก ทุกฝ่ ำย
ทุกระดับ ต่ำงมีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนด้ วยควำมเข้ ำใจอันดีถึงผลกระทบจำกกำรกระทำของตนว่ำ ล้ วนส่งผล
ต่อประสิทธิภำพ ศักยภำพ และผลสำเร็จของงำนในองค์รวม กำรทำงำนภำยใต้ ควำมคิดของสำนึกควำมรับผิดชอบส่วน
ตน จะทำให้ ปัญหำต่ำงๆ ภำยในองค์กรลดน้ อยลง ไม่วำ่ จะเป็ นปัญหำระหว่ำงแผนก ปั ญหำระหว่ำงบุคคล หรื อ
ผลสำเร็จขององค์กร เพรำะบุคลำกรแต่ละฝ่ ำย แต่ละแผนก แต่ละหน้ ำที่ คือแต่ละฟั นเฟื องซึง่ ประกอบกันเป็ นเครื่ องจักร
ขนำดใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จ
ดังนัน้ เมื่อผู้บริหำร และพนักงำน ต่ำงมีสำนึกควำมรับผิดชอบต่อนตนเองแล้ ว กำรประสำนงำน กำรสื่อสำร และ
ควำมร่วมมือร่วมใจ ก็จะเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน มุง่ สูเ่ ป้ำหมำยเดียวกัน
HOW to train?

(มีกระบวนกำรในกำรฝึ กอบรมอย่ำงไร?)

เรำเชื่อว่ำ มนุษย์พร้ อมที่จะปรับปรุงและพัฒนำตนเอง ในเงื่อนไขที่ตนเองเป็ นผู้ตดั สินใจ ดังนันหลั
้ กกำรฝึ กอบรม
ของเรำ จึงมุง่ เน้ นเรื่ องของกำรสร้ ำงมิติมมุ มองจำกภำยใน วิทยำกรจะเป็ นผู้กระตุ้นในเกิดควำมคิดเห็นใหม่ๆในตัวผู้เข้ ำ
อบรม เกิดควำมนึกคิดที่อยำกจะเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจที่จะพัฒนำตนเอง ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้ ตนเองอย่ำงมัน่ คง
เรามีแบบทดสอบและกิจกรรมต่ างๆให้ ผ้ ูเข้ าอบรมเป็ นผู้ค้นหาคาตอบที่ถูกต้ องด้ วยตนเอง จะทาให้ ผ้ ู
เข้ าอบรมเข้ าใจและจดจาเกิดความชานาญ สามารถนาไปใช้ ได้ จริงหลังจากอบรมไปแล้ ว
WHAT about this course?

(ผู้เข้ ำอบรมจะได้ อะไรจำกหลักสูตรนี ้?)

ปรับทัศนคติ และกำรปลูกจิตสำนึกควำมรับผิดชอบส่วนตน
สิ่งที่ผ้ ูเข้ าอบรมจะได้ รับ
 มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบส่วนตนที่เข้ มแข็ง
 รู้วิธีกำรรับมือกับสภำพแวดล้ อมและแสดงพฤติกรรมที่เหมำะสม
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 มีทศั นคติที่เปิ ดกว้ ำงและสร้ ำงสรรค์
 รู้จกั ตนเองและสำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
 มีควำมเข้ ำใจผู้อื่นและพร้ อมที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรทำงำนร่วมกัน
WHO should be trained?

บุคลากรทุกระดับ

(ผู้ที่ควรเข้ ำอบรมใหลักสูตรนี ้คือ?)

You can be the best by THE BEST.

รายละเอียดโครงการ

Personal Accountability

ชื่อหลักสูตร :
ระยะเวลา
จานวนผู้เข้ าอบรม
สถานที่
ทีมวิทยากร

:
:
:
:

1 วัน (6 ชัว่ โมง)
20-50 คน (จำนวนผู้เข้ ำอบรม มีผลต่อค่ำใช้ จำ่ ยวิทยำกร)
ห้ องประชุม โถงโล่งไม่มีเสำ จัดเก้ ำอี ้แบบ U Shape
อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้ อการอบรม
1. ความหมายและความสาคัญของ จิตสานึกและความรับผิดชอบส่ วนตน
กิจกรรมส่งเสริมควำมเข้ ำใจ แบบสำรวจวัดระดับจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบส่วนตัว
2. ทฤษฎีความสัมพันธ์ Johari windows & I am ok, you are ok
3. ปลูกต้ นกล้ าความคิด สร้ างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่ อตนเอง
วีดีโอประกอบกำรบรรยำย เพื่อให้ เห็นภำพที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น กระตุ้นให้ มีจิตสำนึกในกำรทำงำน
และควำมรับผิดชอบในงำนที่ทำ
4. เป้ าหมายและวิธีการสร้ างจิตสานึกที่ดีให้ ตนเอง
5. พลังจิตสานึกและความรับผิดชอบส่ วนตัวช่ วยในการแก้ ปัญหาอย่ างเหมาะสม
กิจกรรม ให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมยกตัวอย่ำงปัญหำที่เกิดจำกควำมไม่มีจิตสำนึกและไม่มีควำม
รับผิดชอบส่วนตัว พร้ อมหำวิธีแก้ ไขและป้องกัน
6. ทฤษฎี “เหยียบเปลือกกล้ วย” เทคนิคการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ ใช่ แก้ ท่ ปี ลายเหตุ
คือ แนวคิดใหม่ ของการมองปั ญหาที่ต้นเหตุ ช่ วยให้ ผ้ ูเข้ าอบรมสามารถแก้ ปัญหาทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาวอย่ างได้ ผล โดยไม่ สร้ งความกระทบกระทั่งในหมู่คณะ
กิจกรรมส่งเสริมกำรแก้ ปัญหำอย่ำงชำญฉลำด ผู้เข้ ำอบรมคิดวิธีกำรแก้ ปัญหำในมุมมองที่
สร้ ำงสรรค์
7. ความรับผิดชอบและการทางานร่ วมกัน ผลกระทบและปั จจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง
กิจกรรมตำรำงสี่ชอ่ ง ช่วยให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมเห็นข้ อบกพร่องของตนเองที่ต้องปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
เต็มใจ ซึง่ หมำยถึงกำรทำให้ ผ้ รู ่วมงำนยอมรับและมีควำมสุขในกำรทำงำนร่วมกัน (รับผิดชอบ
ต่อตนเอง)
8. การปรับทัศนคติท่ มี ีต่อตนเอง เพื่อสร้ างจิตสานึกที่ดี
กิจกรรมกระจกเงำ จะช่วยสะท้ อนมุมมองที่เกิดขึ ้นรอบตัวให้ เห็นตำมควำมเป็ นจริง
9. หลักธรรมและจริยธรรมสิ่งขับเคลื่อจิตสานึกและความรับผิดชอบส่ วนตน
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ตารางการอบรม

Personal Accountability
เวลา
9:00 – 10:30





10:30 – 10:45
10:45 – 12:00




12:00 – 13:00
13:00 -14:30




14:30 – 16:00




รายการ
กิจกรรมประกอบ
ควำมหมำยและควำมสำคัญของ จิตสำนึก กิจกรรมส่งเสริมควำมเข้ ำใจ
และควำมรับผิดชอบส่วนตัว
แบบสำรวจวัดระดับจิตสำนึกและควำม
Johari windows & I am ok, you are ok รับผิดชอบส่วนตัว
ปลูกต้ นกล้ ำควำมคิด สร้ ำงจิตสำนึกควำม ให้ ชมวีดีโอ และร่วมกันวิเครำะห์ แลกเปลี่ยน
รับผิดชอบต่อตนเองในกำรทำงำน
ควำมคิดเห็น
พักเบรก
เป้ำหมำยและวิธีกำรสร้ ำงจิตสำนึกที่ดีให้
กิจกรรม ให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมยกตัวอย่ำงปัญหำที่เกิด
ตนเอง
จำกควำมไม่มีจิตสำนึกและไม่มีควำม
พลังจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบส่วนตัว รับผิดชอบส่วนตัว พร้ อมหำวิธีแก้ ไขและป้องกัน
ช่วยในกำรแก้ ปัญหำอย่ำงเหมำะสม
กิจกรรม ตำรำงสี่ช่องมองตนเองสะท้ อนถึงผู้อื่น
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ทฤษฎี “เหยียบเปลือกกล้ วย”
กิจกรรม แบ่งที่นำ เทคนิคกำรแก้ ปัญหำแนว
กำรแก้ ปัญหำที่ต้นเหตุ ไม่ใช่แก้ ที่ปลำยเหตุ ใหม่
กำรปรับทัศนคติที่มีตอ่ ตนเอง
กิจกรรม กระจกเงำ
หลักธรรมและจริยธรรม ตัวขับเคลื่อน
กิจกรรม ส่งเสริมควำมตระหนักรู้ในหน้ ำที่ของ
จิตสำนึกและควำมรับผิดชอบส่วนตัว
ตนเอง เพื่อควำมสำเร็จขององค์กร
วิทยำกรสรุปผล และให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมอบรม
แสดงควำมเห็นกับผลที่ได้ รับจำกกิจกรรม

